
البتدائية   سوهاج محكمة

الخــتـــبــــار  بالكشوف مقر الختبار الرقم ميعاد
السلمية   الدراسات اللجنة الىمنبكلية الختبار دخول الجابات بدء تسليم

الثانى  الزهراء   الدور فاطمة السيدة 1100مدرج

الثانى  نفيسة  الدور السيدة 101200مدرج

الثانى  كلثوم   الدور ام السيدة 201250مدرج

الثانى  زينب  الدور السيدة 251350مدرج

الثالث  مريم  الدور السيدة 351450مدرج

الثالث  السعدية   الدور حليمة السيدة 451500مدرج

الثالث  النطاقين    الدور ذات اسماء السيدة 50155010:3011:0011:15مدرج
الرابع  سلمة   الدور ام السيدة 551650مدرج

الرابع  الشيماء  الدور السيدة 651750مدرج

الرابع  رقية  الدور السيدة 751800مدرج

الرابع  سمية  الدور السيدة 801900مدرج

الرابع  بنتوهب    الدور امنة السيدة 9011000مدرج

الخامس  ثعلبة    الدور بنت خولة السيدة 10011100مدرج

الخامس  مارية  الدور السيدة 11011155مدرج

الثانى  الزهراء   الدور فاطمة السيدة 11561255مدرج

الثانى  نفيسة  الدور السيدة 12561355مدرج

الثانى  كلثوم   الدور ام السيدة 13561405مدرج

الثانى  زينب  الدور السيدة 14061505مدرج

الثالث  مريم  الدور السيدة 15061605مدرج

الثالث  السعدية   الدور حليمة السيدة 16061655مدرج

الثالث  النطاقين    الدور ذات اسماء السيدة 1656170511:3012:0012:15مدرج
الرابع  سلمة   الدور ام السيدة 17061805مدرج

الرابع  الشيماء  الدور السيدة 18061905مدرج

الرابع  رقية  الدور السيدة 19061955مدرج

الرابع  سمية  الدور السيدة 19562055مدرج

الرابع  بنتوهب    الدور امنة السيدة 20562155مدرج

الخامس  ثعلبة    الدور بنت خولة السيدة 21562255مدرج

رقم         ( بالمسابقة للختبار للمتقدمين الختبارات اماكن و بمواعيد 2014لسنة)  1بيان

سوهاج          (   ) محكمة متقدم لكل المسلسل للرقم اا وفق المتوسطة فوق و المتوسطة للمؤهلت

يوم     لها المحدد بسوهاج    2015/11/26الموافق  الخميسو السلمية الدراسات بكلية



البتدائية   سوهاج محكمة

الخــتـــبــــار  بالكشوف مقر الختبار الرقم ميعاد
السلمية   الدراسات اللجنة الىمنبكلية الختبار دخول الجابات بدء تسليم

رقم         ( بالمسابقة للختبار للمتقدمين الختبارات اماكن و بمواعيد 2014لسنة)  1بيان

سوهاج          (   ) محكمة متقدم لكل المسلسل للرقم اا وفق المتوسطة فوق و المتوسطة للمؤهلت

يوم     لها المحدد بسوهاج    2015/11/26الموافق  الخميسو السلمية الدراسات بكلية

الخامس  مارية  الدور السيدة 22562310مدرج

الثانى  الزهراء   الدور فاطمة السيدة 23112410مدرج

الثانى  نفيسة  الدور السيدة 24112510مدرج

الثانى  كلثوم   الدور ام السيدة 25112560مدرج

الثانى  زينب  الدور السيدة 25612660مدرج

الثالث  مريم  الدور السيدة 26612760مدرج

الثالث  السعدية   الدور حليمة السيدة 27612810مدرج

الثالث  النطاقين    الدور ذات اسماء السيدة 2811286012:3001:0001:15مدرج
الرابع  سلمة   الدور ام السيدة 28612960مدرج

الرابع  الشيماء  الدور السيدة 29613060مدرج

الرابع  رقية  الدور السيدة 30613110مدرج

الرابع  سمية  الدور السيدة 31113210مدرج

الرابع  بنتوهب    الدور امنة السيدة 32113310مدرج

الخامس  ثعلبة    الدور بنت خولة السيدة 33113410مدرج

الخامس  مارية  الدور السيدة 34113465مدرج

الثانى  الزهراء   الدور فاطمة السيدة 34663565مدرج

الثانى  نفيسة  الدور السيدة 35663665مدرج

الثانى  كلثوم   الدور ام السيدة 36663715مدرج

الثانى  زينب  الدور السيدة 37163815مدرج

الثالث  مريم  الدور السيدة 38163915مدرج

الثالث  السعدية   الدور حليمة السيدة 39163965مدرج

الثالث  النطاقين    الدور ذات اسماء السيدة 3966401501:3002:0002:15مدرج
الرابع  سلمة   الدور ام السيدة 40164115مدرج

الرابع  الشيماء  الدور السيدة 41164215مدرج

الرابع  رقية  الدور السيدة 42164265مدرج

الرابع  سمية  الدور السيدة 42664365مدرج

الرابع  بنتوهب    الدور امنة السيدة 43664465مدرج

الخامس  ثعلبة    الدور بنت خولة السيدة 44664533مدرج

القومى     الرقم ببطاقة الختبار القل         دخول على بساعة اللجنة دخول موعد قبل الختبار بمقر التواجد
: ملحظات
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اعله                  للجدول اا طبق متقدم لكل المحدد الموعد فى ال الختبار باداء يسمح ل حيث المحددة بالمواعيد اللتزام
الختبار              قبل المتقدمين شخصية من التحقق يتثنى حتي اللجنة لدخول اعله المحددة بالمواعيد . اللتزام
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